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Άνθρωπος και ανάγκες

Ο άνθρωπος έχει 
ανάγκες για να ζήσει. 
Αυτές είναι η τροφή, 
το νερό, ο ύπνος, το 
ντύσιμο.



Η τροφή και το νερό

Ο άνθρωπος 
χρειάζεται τροφή 
(φαγητό) και νερό για 
να ζήσει.

Το φαγητό μας δίνει 
ενέργεια.



Ντύσιμο, ύπνος και κατοικία

Ο άνθρωπος χρειάζεται:

• ρούχα για να 
προστατεύεται από το 
κρύο.

• ύπνο για να 
ξεκουράζεται.

• κατοικία (σπίτι) για να 
μένει.



Η φύση και τα αγαθά

Η φύση μας δίνει 
αγαθά. Τα φρούτα, τα 
αυγά, τα λαχανικά 
μας τα δίνει η φύση.



Τα εργοστάσια και τα αγαθά

Τα εργοστάσια μας 
δίνουν πολλά αγαθά.

Τα παιχνίδια, τα 
παπούτσια, τα ρούχα, 
τα βιβλία τα 
φτιάχνουν τα 
εργοστάσια.



Τα χρήματα και τα αγαθά

Οι άνθρωποι 
δουλεύουν και 
βγάζουν χρήματα.

Χρησιμοποιούν τα 
χρήματα (λεφτά) 
για να αγοράσουν 
αγαθά.



Οι ανάγκες του ανθρώπου για να ζει καλά

Ο άνθρωπος έχει 
κάποιες ανάγκες 
που τον βοηθούν 
να ζει καλά. 



Η αγάπη και η φιλιά

Ο άνθρωπος ζει πιο 
όμορφα όταν έχει 
κοντά του φίλους και 
την οικογένεια του.



Το παιχνίδι και η μόρφωση

Ο άνθρωπος ζει πιο 
καλά όταν παίζει και 
μαθαίνει γράμματα.

Ο άνθρωπος μπορεί 
να ζήσει χωρίς 
παιχνίδι και 
μόρφωση. Η ζωή του 
όμως γίνεται πιο 
όμορφη με αυτά!



Ερωτήσεις

Μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς νερό; Α) ναι 
β) όχι γ) μερικές φορές

Ο άνθρωπος χρειάζεται τον ύπνο: α ) για να ζει  
β) για να ζει καλά

Τι σημαίνει κατοικία; Α) σπίτι β) ντύσιμο γ) 
φαγητό

Με τι αγοράζουμε τα αγαθά; Α) με αγαθά β) με 
χρήματα 

Ποιος μας δίνει τα παιχνίδια; Α) η φύση β) τα 
εργοστάσια

Ποιος μας δίνει τα φρούτα; Α) η φύση β) τα 
εργοστάσια



Ερωτήσεις

Ποιος μας δίνει τα λαχανικά; Α) η φύση β) τα 
εργοστάσια
Ποιος μας δίνει τα ρούχα; Α) η φύση β) τα 
εργοστάσια
Τι σημαίνει τροφή; Α) φαγητό β) ντύσιμο γ) 
ύπνος
Γιατί χρειάζεται ο άνθρωπος την αγάπη; Α) για 
να ζει καλά β) για να ζει
Γιατί χρειάζεται ο άνθρωπος την τροφή; Α) για 
να ζει β) για να ζει καλά



Το περιεχόμενο του http://sxoleiogiaolous.gr περιλαμβάνει φύλλα εργασίας σε μορφή pdf. Τα pdf αυτά αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία
του σχολείου για όλους και των δημιουργών του (Αποστολοπούλου Νίκη, Χαραλάμπους Ασπασία). Το υλικό αυτό δεν μπορεί να
τροποποιηθεί ή να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς.

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του υλικού με τον όρο να συνοδεύεται από το όνομα του δημιουργού.Κάποιο από το υλικό μας είναι
ανοιχτό σε όλο το κοινό που επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας. Για να έχετε πρόσβαση σε όλο το υλικό μας συμπληρώστε τα στοιχεία σας
στην ακόλουθη φόρμα.

Με εκτίμηση, οι δημιουργοί του
Νίκη και Άσπα


